Østfold FuglehundKlubb
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1747 Skjeberg
ostfold.fuglehund@klubb.nkk.no
Org:
997 177 401

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
MEDLEMMENE I ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB INNKALLES TIL ÅRSMØTE PÅ
SOJFF’ FORENINGSHYTTE BEKKHUS.

ONSDAG 8. MARS 2016 KL 19:00
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
3. Styrets beretning for perioden 2016
4. Regnskap for perioden 2016
5. Fastsetting av årskontingent 2018
6. Aktivitetsplan 2017, til informasjon
7. Innkomne forslag
8. Budsjett for 2017
9. Valg
10. Avslutning med utdeling av premier for året 2016

Velkommen.

Vennlig hilsen
for Østfold FuglehundKlubb

Gry Eriksen
Styret

Østfold Fuglehundklubb
Årsberetning 2016
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Styre og komiteer
Leder:

Gry Eriksen

Nestleder/sekretær:

Freddy Antonsen

Styremedlemmer:

Dan Karlsen Wang (kasserer)
Vigdis Lunde
Vidar Antonsen
Bjørn Egil Magnussen
Geir Kjellman

Varamedlemmer:

Lisbeth Smestad
Lars Aage Arvesen ( trakk seg medio april )
Unn Johannessen

Valgkomite:

Are Fraugerud (leder)
Terje Kristiansen (medlem)
Jan Stordahl (medlem)
Finn Trana (varamedlem)

Revisorer:

Per Øyvind Vegsgård
Terje Kristiansen

Komite For Utmerkelser:

Per Andersrød
Vidar Antonsen
Hagbart Jakobsen

Æresmedlemmer:

Ragnvald Thomassen
Hagbart Jakobsen
Vidar Antonsen
Per Andersrød

Gullmerkeinnehaver

Ragnvald Thomassen
Hagbart Jakobsen
Vidar Antonsen
Per Andersrød
Knut Bjørge Hansen
Karl Andersrød
Rune Kjøniksen
Are Fraugerud
Finn Trana
Jan Stordahl
Tor Arne Hansen
Unn Johannessen
Terje Kristiansen
Freddy Antonsen

NM komite:

Freddy Antonsen

Jaktprøvekomite:

Unn Johannessen

Utstillingskomite:

Unn Johannessen

Fugl, Farm, Terreng:

Geir Kjellman

Aktiviteter:

Vigdis Lunde / Geir Kjellman

Hjemmeside:

Michael Isnes
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Medlemmer
Det var pr. 31.12.2016 304 medlemmer i klubben. Vi har nå endelig passert 300 medlemmer, noe
som var en milepæl.

Styremøter
Styret har i året 2016 avholdt 7 styremøter.

NKK/FKF
Gry Eriksen og Freddy Antonsen representerte klubben på Fuglehundtinget som i år ble avholdt i
Drammen. Det henvises for øvrig til FKF`s sine hjemmesider, hvor referatet ligger.
SU
Gry Eriksen representerte klubben i Samordningsutvalget for lavland.

Utstillingen
I 2016 ble utstillingen avholdt den 22. mai på Hafslund Hovedgård. 109 hunder stilte. Marina
Bengtson dømte engelsk setter og gordon setter, og Petter Steen dømte de øvrige rasene.
BIS ble IS Red Garlic’s Sweet Potato, eier Agnetha Andersson.
Apportkonkurransen ble vunnet av P East Meadows Mr Turbo Triss, eier Susanne Legneskog

Aversjonsdressur sau
Saueaversjon startet også i år opp på våren under ledelse av Freddy Antonsen og Gry Eriksen
med medhjelpere. Sauetestene ble avholdt på samme sted som året før, hos Ivar Grimstad i
Seppoveien, Rolvsøy. Det har vært godt med hunder til aversjonsdressur. Takk til alle hjelpere
for denne aktiviteten.

Utdanning
2 av våre medlemmer, Lone Gudim og Birger Hermansen har fullført sin
jaktprøvedommerutdanning i 2016. Vi gratulerer.

Treningsterrenget på Kalnes
Den organiserte treningen på Kalnes startet opp noe senere enn vanlig grunnet
Klubbmesterskapet. Det er mange som benytter seg av tilbudet, både onsdag og lørdag
formiddag. Det gir en fin mulighet til trening, samt mange hyggelige, sosiale stunder. Bjørn Egil
Magnussen og Geir Kjellman er drivkraften i denne aktiviteten.

Dressurområde
Vi var nær ved å skaffe et dressurområde i Vister, men det glapp i siste sekund, dessverre. Men det
bør være en prioritert sak i klubben.
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Jaktprøvene
Østfold Fuglehundklubb var i 2016 tildelt NM Lavland. Lagkonkurransen ble avholdt torsdag
6.10. på Kalnes. Dommere var Arne Abel-Lunde og Lasse Kvam. Pointerlaget gikk seirende ut
denne dagen.
NM Lavland individuelt ble avholdt 7. – 9.10. Det startet 158 ekvipasjer fordelt på 8 terrenger.
Finalen søndag ble avholdt i Råde, og vinner av NM Lavland 2016 ble IS Red Garlic’s Pralin, eier Ulrik
Myrhaug.
UK og AK partiene samme helg startet totalt 122 hunder. Antall premier denne helgen ble 27.
ØFK 2 ble avholdt helgen etter, 15. – 16.10. I UK og AK var det 131 påmeldte hunder, og i VK var det
35 påmeldte.
Vinner av VK finale ble ES General Sniff Av Skåpleinun, eier Bjørn Sjurseth. Antall premieringer
totalt denne helgen ble 27.
Begge jaktprøvene hadde opprop og sekretariat på Hafslund Hovedgård. En stor takk rettes til alle
dommere og frivillige som stiller opp.

Svenskematchen
Årets Svenskematch skulle arrangeres i Østfold 19. november, samme helg som Klubbmesterskapet.
Svenskene klarte imidlertid ikke å stille lag, og matchen måtte avlyses.

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble i år avholdt den 20. november på Kalnes. Hele 38 hunder var påmeldt til start, men
det ble noe frafall, muligens grunnet dårlig vær. Are Fraugerud og Per Andersrød var dommere.
Resultater ble som følger:
1.
2.
3.
1.
2.
3.

premie UK,
premie UK,
premie UK,
preme AK,
premie AK,
premie AK,

B Chasseur, eier Lisbeth Smestad
P Tesco, eier Robert Gill
ES Viroas Ridder, eier Helge Kristiansen
ES Heegårds Engo, eier Vidar Antonsen
ES Fasanjägerens Famous Saga, eier Susanna Mattsson
KV Kongstorps Hera, eier Geir Kjellman

Medlemsmøter
Det er i året 2016 vært avholdt 1 medlemsmøte:
I april hadde vi besøk av 2 representanter fra vår hovedsponsor Royal Canin, som holdt foredrag om fôring av
jakthunder. Møtet ble holdt på Bekkhus, og det var 17 medlemmer tilstede.
I august holdt vi kurs i bruk av GPS. Instruktør var Dag Bakka. 14 medlemmer deltok, og kurset ble avholdt på
Hafslund Hovedgård.
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Fugl/Farm/Terreng
Vi var tildelt NM i 2016 og hadde derfor organisert 8 terrenger til kvalifiseringen på fredag.
Vi brukte tre terreng på Råde, Rød og Syverstad i Skjeberg, Nes og Kalnes. I tillegg ble det brukt et
terreng på Rygge til kvalifisering.
NM lag ble avgjort med fugl i to slipp før lunsj og fugl i alle slipp etter lunsj. I NM finalen ble det
registrert over 20 oppflukter totalt.
Østfold 2 gikk helgen etter NM.
Begge prøvene ble preget av vanskelige forhold med kalde østlige vinder.
Antall premier sto derfor ikke helt i forhold til antall fugl som ble observert under prøvene.
Fugl og utsetting:
Det ble tidlig på året vedtatt å bruke en del ressurser på å bygge utsettingsbur for rapphøns. Det ble
bygget ca 20 bur i samarbeid med oppdretter Knut Tore Dahle. Burene ble fordelt på terrengene
som igjen fikk fugl til utsetting i kull.
Utsettingen i kull har stort sett fungert godt. Noen av utsettingsstedene har ikke fungert like godt da
bonden har pløyet og høstsådd jordene rundt.
Dialog med grunneieren i forhold til hvilke planer de har for jordene er noe vi ønsker å jobbe videre
med.
Fasanene ble satt ut i utsettingsnett. Her gjorde vi blandede erfaringer.
Viktigste forbedringer her er å sette ut fasanene tidlig nok og å følge opp med foring. Foring må
være klargjort før utsetting.
Farmene:
Folket på våre forskjellige farmer har gjort en kjempeinnsats med stell av rapphøns i to omganger i
farmene. I tillegg har mannskapene rundt farmene stått for utsetting og foring av fugl i terrengene.
Vi har brukt tre farmer i år, på Solli, Elingård og Bjørnland.
Kjentmenn og terrengansvarlige:
Terrengansvarlig for Råde terrengene har vært Bjørn Hansen i samarbeid med Vidar Antonsen.
På Nes har Dan K Wang fungert som ansvarlig.
Syverstad og Rød har Terje Kristiansen.

Kalnes har vært et samarbeidsprosjekt mellom de forskjellige terrengene.
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Kjentmann kabalene har løst seg, om en i siste liten. Det er behov for flere til å hjelpe til både på
terreng og som kjentmenn.
Blir en viktig jobb for klubben fremover å rekruttere nye dugnadsfolk.

Det var mange som bidro i forhold til F/F/T, og vi takker alle disse for en meget godt utført jobb.

Økonomi
Østfold Fuglehundklubb går i 2016 ut med et lite overskudd. Dette skyldes i hovedsak at man
kjøpte mye fugl til jaktprøvene våre, samt at vi har et lite lager av dommergaver og premier.
Utover dette har klubben god økonomi.

Andre saker av viktighet
I 2016 ble 2 av våre medlemmer, Nina Smidtsrød og Birger Hermansen, tatt ut for å representere
Norge i VM, som ble arrangert i Danmark. Dette er vi stolte av. Morsomt var det også at flere av
våre medlemmer tok turen dit ned for å overvære begivenheten.
Romjulstreffen ble i 2016 avholdt på Kalnes den 28. desember. 12 medlemmer møtte opp i
strålende vær. KV Bruno til Leif Ytterstad hadde et fuglearbeid. Alle hadde det hyggelig på
markene, og dagen ble avsluttet med grilling ved saga. Der ble det også fortalt noen
jakthistorier.

Vi har for øvrig ikke hatt mange aktiviteter i 2016, bl.a. fordi vi var arrangør av NM Lavland. Dette
har tatt mye tid og ressurser. NM arrangementet må betegnes som vellykket. Vi håper flere av våre
medlemmer har lyst til å bidra i klubben.
Styret vil til slutt takk alle bidragsytere for en flott innsats for klubben vår. Selv om vi vet at det
til tider kan være stor slitasje på enkelte av våre nøkkelpersoner, håper vi at dere alle trives i vår
«dugnadsklubb», og at vi i felleskap også gleder oss til fremtidige oppgaver. Tusen takk til alle
som har bidratt.
Vi ser frem til et aktivt og innholdsrikt 2017.
Sarpsborg, 7. februar 2017
På vegne av styret i Østfold Fuglehundklubb

Gry Eriksen
Leder

Inntekter
Medlemskontigent

97 298

Loddsalg, Kiosk, utstyr medlem

2 620

Sponsorinntekter

6 506

Utstilling, påmelding

32 339

Sauedressur

11 150

Jaktprøver

148 117

Diverse småkurs

7 000

Klubbmesterskap

2 900

Tippemidler

1 050

Momskompensasjon

Sum inntekter

10 670

319 650

Utgifter
Servering turer, Kick off m.m

16 658

Kostnader utstilling

1 975

Kostnader sau

3 354

Kostnader jaktprøver

58 785

Klubbmesterskap

1 377

Leie av lokaler/uteområder

6 500

Annen kostnad lokaler/vakthold

15 000

Inventar/utstyr

8 083

Rekvisita

3 225

Honorar regnskap

9 375

Kontorrekvisita/trykksaker

650

Kaffe, gev m.m medl. møter

916

Fugl/farm

136 602

Premier

23 131

Support, domene web side

10 000

Reisutgifter

5 574

Kontigenter

7 674

Blomster, gaver

14 751

Gebyr

324

Andre utgifter

165

Sum utgifter

324 119

Driftsresultat før renter

-4 469

Renteinntekter

2 036

Resultat (underskudd)

-2 433

Balanse 31.12.16
Kundefordringer
Kasse

56 500
2 473

Bank 1000.31.09343

201 907

Sparekonto 1201.46.68703

351 566

Sum gjeld/EK

612 446

Leverandørgjeld

1 365

Egenkapital

611 081

Sum gjeld/EK

612 446

Fastsetting av årskontingent 2018

Styret i ØFK foreslår at årskontingenten beholdes uendret for 2018;
Hovedmedlem:

300,-

Husstandsmedlem:

150,-

Østfold Fuglehundklubb, Falla 14, 1747 Skjeberg - Org nr. 997 177 401

Forslag om lovendring i Østfold Fuglehundklubbs lover par. 3-4 underpunkt h
Østfold Fuglehundklubb (ØFK) har et meget stort styre. Sammenlikner man med andre
fuglehundklubber finner jeg ingen andre med et så omfattende styre. Det praktiske arbeidet
gjennom året foregår i komiteer og utvalg. Erfaringer jeg selv har hatt med store styrer er at
de kan virke litt passiviserende på noen. Ved å redusere antall styremedlemmer oppnås lettere
en dynamikk i arbeidet, og delaktighet fra alle. Gjennom året kan styret lett innkalle og
samarbeide med lederne av komiteene.
Dagen lover:
h) Velge:
Leder for 1 år
Nestleder for 1 år
Sekretær/styremedlem for 2 år
Kasserer/styremedlem for 2 år
4 styremedlemmer for 2 år
3 varamedlemmer for 1 år
Revisor med vararevisor for 1 år
Komite For Utmerkelser (KFU) med 3 medlemmer for 1 år
Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Nestleder velges blant valgt eller sittende styremedlem.
Minst 4 av styrets medlemmer skal være bosatt i Østfold.
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan
ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ØFK.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til
saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.
Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til
ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Punkt h foreslås endret til følgende ordlyd:
h) Velge:
Leder for 1 år
Nestleder for 1 år
3 styremedlemmer for 2 år
Styret konstituerer selv sekretær og kasserer. Ordinære styremedlemmer eller nestleder kan fylle
disse funksjonene.
2 varamedlemmer for 1 år

Revisor og vararevisor for 1 år
Komite For Utmerkelser med 3 medlemmer for 1 år
Valgkomite med 3 medlemmer samt 1 vararepresentant . Valgkomiteens medlemmer velges for 3
år, Første gang foretas loddtrekning, én velges for 3 år, én for 2 år og én for 1 år. Personen som
har ett år igjen fungerer som leder. Vararepresentant velges for ett år.
Minst 3 av styrets 5 medlemmer skal være bosatt i Østfold.
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan
ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ØFK.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til
saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg.
Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til
ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv
uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

Vennlig hilsen
Tom Erik Øygard

Styrets innstillingen er å anbefale Årsmøtet å stemme for forslaget.

